
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO 
ARGENTINA em face de PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 
(Processo nº 0029789-95.2012.8.19.0203), na forma abaixo: 
 O Dr. OSCAR LATTUCA, Juiz de Direito na Primeira Vara Cível Regional de 
Jacarepaguá, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a 2007 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A, na pessoa de seu representante legal, de que no dia 08/08/17, às 
15:00 horas, no Átrio do Fórum de Jacarepaguá, na Rua Professora Francisca 
Piragibe, nº 80 – Taquara/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, serão 
apregoados e vendidos a quem mais der acima das avaliações, ou no dia 15/08/17, 
no mesmo horário e local, a quem mais der independente das avaliações, os imóveis 
penhorados às fls. 401 e 501, descritos e avaliados às fls. 538/539 e 630/631. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Apartamento 602, Bloco 01, da Rua 
Projetada 03 número 12 do PA 11932 – Edifício Buenos Aires – Vila Pan-Americana, 
e respectiva fração ideal do terreno de 3/1.200, na Freguesia de Jacarepaguá, nesta 
cidade, de acordo com a matrícula nº 291046 do 9º Ofício de Registro de Imóveis e na 
inscrição municipal de nº 3.102.392-2 (IPTU). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Edifício 
Buenos Aires integrante do Condomínio Argentina. Construção moderna, de 
ocupação residencial, em estrutura de concreto armado, revestida de argamassa; 
esquadrias de alumínio, o prédio tem 12 pavimentos e 06 apartamentos por andar. 
Possui interfone; playground; piscina; sauna; salão de festas; academia de ginástica, 
dispondo de guarita de segurança na entrada. O hall social tem o piso de cerâmica e 
portas de vidro, sendo servido por 03 elevadores da marca Thyssen krupp. 
APARTAMENTO 602: Localizado no 6º pavimento, nos fundamentos do edifício, 
trata-se de um apartamento, com 114m² de área edificada, dividido em: 01 sala, 03 
suítes, 01 banheiro, cozinha e banheiro de empregada. TERRENO: Está descrito, 
caracterizado e confrontado conforme consta na certidão do 9º RGI. ASSIM AVALIO 
INDIRETAMENTE O IMÓVEL ACIMA DESCRITO EM R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais), correspondente a 221.247,09 UFIR’S, atualizado em R$ 707.968,56 
(setecentos e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis 
centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 291046 e registrado em nome de Pan 2007 Empreendimentos Imobiliários 
S/A, constando na AV-1, hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal e no R-10, 
penhora oriunda do presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2009 até 2017, no valor de R$ 20.037,37, 
mais acréscimos legais (FRE 3102392-2). Conforme Certidão Positiva de Débito, 
emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 405,15, referentes 
aos exercícios de 2012 a 2015 (Nº CBMERJ: 3558533-0). (Fls. 630/631) - LAUDO DE 
AVALIACAO INDIRETA - DO IMOVEL: Apartamento 501 do bloco 02, situado na Rua 
Projetada, nº 12, Barra da Tijuca/RJ, O imóvel encontra-se devidamente 
dimensionado caracterizado e registrado no cartório do 9º Oficio de Registro de 
Imóveis sob a matricula 291099, que instrui o mandado. De acordo com informação 
constante no espelho do IPTU a área edificada e de 114 metros quadrados. DO 
EDIFICIO: Ocupação residencial, construção moderna, empreendimento conhecido 



como Vila do pan, fachada de argamassa, Hall social com acesso de porta de vidro, 
piso em cerâmica. Dotado de extensa área de lazer e servido de elevadores. Avalio 
indiretamente o referido imóvel em R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), 
correspondente a 176.531,32 UFIR’S, atualizado em R$ 564.882,57 (quinhentos e 
sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete 
centavos). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 291099 e registrado em nome de Pan 2007 Empreendimentos Imobiliários 
S/A, constando na AV.1, hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal. De acordo 
com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2009 
até 2017, no valor de R$ 17.124,21, mais acréscimos legais (FRE 3102361-7). 
Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta 
débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, 
no valor de R$ 405,15, referentes aos exercícios de 2012 a 2015 (Nº CBMERJ: 
3558502-5). Os créditos que recaem sobre os imóveis, inclusive os de natureza 
propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a 
ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de 
Processo Civil. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente edital e o débito atualizado 
de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e 
vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente 
edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do 
CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, 
incorre em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do 
Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da 
pena correspondente à violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e dois dias do mês de 
junho de dois mil e dezessete. – Eu, Antonio Pedro da Silva Machado, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Oscar Lattuca – Juiz de Direito. 
 


